
Zgłoszenie zamiaru koncentracji 

(Sprawa M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine 
service)/Ria Blades) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2019/C 382/11) 

1. W dniu 31 października 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. („SGRE”, Hiszpania), kontrolowane przez Siemens AG (Niemcy), 

— Senvion GmbH („Senvion”, Niemcy), europejska firma usługowa obsługująca farmy wiatrowe, włącznie ze wszystkimi 
powiązanymi aktywami, a także należące do Senvion zakłady produkcji łopat wirnikowych do turbin wiatrowych w 
Vagos (Portugalia) i Oliveira de Frades (Portugalia), eksploatowane obecnie przez Ria Blades S.A. (wszystkie zwane 
dalej „spółką docelową Senvion”). 

Przedsiębiorstwo SGRE przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, wyłączną kontrolę nad całą spółką docelową Senvion. 

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów i udziałów/akcji. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: 

— Spółka SGRE jest dostawcą rozwiązań w zakresie energetyki wiatrowej, a jej działalność dzieli się na trzy segmenty: 
lądowa energia wiatrowej, morska energia wiatrowa i serwisowanie; SGRE została utworzona w kwietniu 2017 r. w 
wyniku fuzji przedsiębiorstw Siemens Wind Power i Gamesa Corporación Tecnológica, 

— spółka docelowa Senvion obejmuje znaczną część lądowej działalności usługowej grupy Senvion, całą własność intelek
tualną i działalność informatyczną oraz zakłady produkujące łopaty wirnikowe w Vagos (Portugalia) i Oliveira de Frades 
(Portugalia), obsługiwane obecnie przez Ria Blades S.A., spółkę zależną grupy; lądowa działalność usługowa obejmuje 
różne usługi, takie jak regularne przeglądy, zdalne monitorowanie, wymiana części zamiennych i inspekcje łopat wirni
kowych; spółka docelowa Senvion nie obejmuje działalności grupy Senvion w zakresie produkcji turbin wiatrowych ani 
całej działalności produkcyjnej łopat wirnikowych (z wyjątkiem dwóch wymienionych zakładów). 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji. 

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny: 

M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades 

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe: 

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks +32 22964301 

Adres pocztowy: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË   

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
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